REQUISITS D’ACCÉS

PREINSCRIPCIÓ

o Títol de batxillerat.
o Títol de tècnic de Grau Mitjà.
o Per altres vies:
- Prova d’accés a cicles formatius de
Grau Superior.
- Prova d’accés a la universitat per a
majors de 25 anys.

D’1 a 30 de juny
Tràmit telemàtic des de la
pàgina web: fp.caib.es
També hi podeu accedir des
de la web de l’escola:

www.lledoner.com

+ INFORMACIÓ

Cooperativa d’Ensenyament Es Lledoner
Col·legi Sant Alfons (Felanitx)

Email: lledoner@lledoner.com
Telèfon de contacte: 971.58.22.23
Web: www.lledoner.com
Direcció: C/ Bartomeu Amengual s/n

SORTIDES PROFESSIONALS
•
•
•
•
•
•

Animador d’activitats fisicoesportives
Animador de vetllades, espectacles, i
activitats recreatives d’animació turística.
Coordinació d’activitats de temps lliure,
campaments i extraescolars.
Tècnic / Monitor d’iniciació esportiva.
Socorrista i tècnic d’activitats aquàtiques.
Emprenedor autònom.

fisicoesportiu_eslledoner

QUÈ APRENDRÀS?
Animació de grups de diferents
característiques:
animació
turística,
extraescolars, gent gran, grups en risc
d’exclusió, etc.
Socorrisme i activitats en el medi aquàtic.
PLA D’ESTUDIS
Iniciació esportiva: esports individuals i
col·lectius.
Segons la LOMLOE són 2000 hores de formació, 1600 al centre educatiu i 400 de formació al centre de treball
La formació als centres de treball es porta a terme durant el 3r trimestre del 2n curs
Tècnic de fitness, activitats dirigides i de
millora de la condició física.
1r curs
2n curs
Realitzar tasques d’administració, gestió
• Planificació de l’animació esportiva (2 h)
• Dinamització grupal (3 h)
i comercialització en una empresa.
• Activitats d’oci i temps lliure (6 h)
• Valoració de la condició física i intervenció
• Activitats esportives d’equip (7 h)
en accidents (6 h)
• Activitats d’inclusió social (5 h)
• Jocs i activitats d’animació turística (5 h)
• Formació i orientació laboral (5 h)
• Activitats físiques individuals (5 h)
• Empresa i iniciativa emprenedora (3 h)
• Activitats físiques amb implement (4 h)
• Projecte d’ensenyament (40 h total)
• Metodologia d’ensenyament d’AF (4 h)
• Formació en centres de treball (400 h total)

▪

▪
▪
▪
▪

COM APRENDRÀS?
▪
▪

▪

Combinem sessions de teoria i pràctica.
Situacions reals: sortides amb alumnes
d’ESO,
Primària,
metodologies
d’aprenentatge-servei.
Projectes de centre: esquiada, pujada
a Sant Salvador, Diada inclusiva,
Tallers de Sant Jordi, intercanvi,
Jornades Multiesportives, entre d’altres.

TÍTOL PUNTUABLE EN
MÈRITS D’OPOSICIONS

ACCÉS A QUALSEVOL
GRAU UNIVERSITARI

